
 
OBJAVE 38, ponedeljek, 13. junij 2022 

Šolski dan: 181 

Šolski teden: 38 

Urnik: B 

 

Pozdravljeni! 

Že diši po počitnicah. Otroški in mladostniški nemir in veselo razpoloženje  je v zraku. In 

prav je tako. Veselim se z vsemi vami, ki ste uspešno zaključili še eno šolsko leto.  Za 

tiste, ki vam pa še to ni uspelo, držim pesti, da boste zmogli. Verjetno ob koncu leta lahko 

iskreno porečete, da ni bilo tako težko.   

V petek popoldne smo imeli slovo naših najstarejših 

predšolskih otrok v vrtcu. Pripravili so odličen program. 

Zelo veliko so se že naučili in so pravi korenjaki za nove 

prvošolce. Hvala tudi Jasmini Paldauf in Slavici Marinič, 

da sta otroke tako lepo naučili. 

Bilo pa je tega dne srečanje z bodočimi prvošolci, z 

namenom, da bodo vedeli, kaj prinesti v šolo v 

naslednjem šolskem letu. Vodila ga je bodoča 

razredničarka ga. Mateja Vodenik Pangeršič. 

Danes zjutraj je ocenjevalna konferenca za devetošolce v zbornici šole.  

Mentorica šolske skupnosti ga. Mateja Šajhar pa sklicuje šolsko skupnost v gospodinjski 

učilnici. 

Danes imajo učenci 3. razreda orientacijski naravoslovni dan. Uspešno raziskovanje naše 

okolice jim želimo. 

Tudi devetošolci  imate jutri zaključno valeto. Verjamem v odlično prireditev, 

namenjeno vašemu slovesu. Vidimo se jutri, v torek, ob 17. uri. Tako zaključujete 

osnovnošolsko izobraževanje in pričenja se novo obdobje vašega življenja, ki od vas 

zahteva že več samostojnosti in odgovornosti. Tudi razredničarka ga. jelka Žurman se 

poslavlja od svoje generacije učencev, ki jih je varovala kot svoja piščeta. Učenci 9. 

razreda imajo jutri tudi TD, da v dopoldanskem času zaključijo priprave na valeto in 

izvedejo generalko. 

V sredo, 15. junija, je zaključek ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda.  



Učenci od 3. do 5. razreda pa se bodo v sredo lahko pomerili v 

vožnji z avtomobilčki. Upamo samo, da bo lepo vreme in bo 

Jumicar izveden. Ne pozabite na soglasja staršev.    

  

 

 

Ob zaključku šolskega leta župan občine Gornja Radgona, g. 

Stanislav Rojko, vsako leto sprejme uspešne učence, ki so 

zaključili šolanje na obeh osnovnih šola in na obeh glasbenih 

šolah. Letos je za organizacijo sprejema odgovorna OŠ Gornja 

Radgona. Iz naše šole se bosta sprejema pri županu udeležila Jaka Elbl in Ines Kaučič. 

Iskrene čestitke. Sprejem bo v petek, 17. junija ob 13. uri. Med strokovnimi delavci 

bosta na tem srečanju tudi razredničarka ga. Jelka Žurman, g. Matej Kraner in ga. Marija 

Šebjanič, ki se to šolsko leto prav tako poslavlja in odhaja v pokoj. Želimo ji, da bo ta čas 

izpolnjen z vsem tistim, kar si želim in kar jo osrečuje.  

V petek, 17. junija, ob 16. uri, bo v negovskem gradu zaključna prireditev vseh 

vrtčevskih skupin pod naslovom Dan majhnih korakov. Prireditev bo pravo mesta mačka 

Murija, zato se že vsi veselimo predstavitve. 

Zdaj pa kar prisluhnite učiteljem. 


